
Ilość projektów  i zasady przekazywania ich do MSWiA 

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Kielcach spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, które zostaną 

zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego.  

 

Podział na poszczególne cele szczegółowe wygląda następująco: 

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł. 

– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym: 

3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota 

na 1 projekt 100 000 zł, 

1 projekt na cel priorytetowy 1a- Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 

zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł, 

2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł 

 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 

000 zł. 

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym: 

5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2,500 000 zł/ maks. 

kwota na 1 projekt 100 000 zł, 

2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- 

łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł, 

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł. 

 

 



III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – 

łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł. 

– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym: 

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota 

na 1 projekt 100 000 zł, 

1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez 

sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł, 

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł. 

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł. 

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym: 

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota 

na 1 projekt 100 000 zł, 

1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 

000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł, 

2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z 

nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) –200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł, 

1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł, 

 

 

    100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych, 

    50.000 zł  – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych, 

    25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o 

zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców). 

 


